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Kirsten: “We werken vanuit een besloten

groep van 12 meisjes. Op die manier hou-

den we het voor iedereen veilig. We horen

soms ook van ouders dat eigenlijk alle mei-

den zo’n training zouden moeten hebben,

dat is een goede gedachte, maar dat gaat

niet lukken. Wij richten ons echt op de mei-

den die kwetsbaar zijn. En dat zijn er veel,

we hebben op dit moment al een wacht-

lijst.”

Bazig of kwetsbaar

“Meiden weten vaak heel goed wat er van

hen wordt verwacht, en dat is ook niet ver-

keerd, je bent niet alleen op de wereld.

Maar als je niet weet wat je zelf wilt, dan

kan je een speelbal worden van anderen.

Bij ons leren ze hoe belangrijk het is om

ook te weten wat ze zelf wel en niet fijn vin-

den. En ze leren vervolgens ook hoe ze kun-

nen blijven staan voor wat ze willen.”

Vertelt Nelske Vink-Jonker. “Het betekent

niet dat je zelf de baas wil spelen. Een

meisje uit onze groep bijvoorbeeld, komt

op andere kinderen nogal bazig over, waar-

door ze vaak buitengesloten wordt. Ze lijkt

wel heel assertief, maar uiteindelijk is ze

niet weerbaar.”

Houding en stem

“We beginnen met een kennismakingsge-

sprek. De meisjes stellen vervolgens voor

zichzelf doelen en houden daarna in een

boekje bij waar ze aan willen werken.” Die

doelen geven richting. “Zodra meiden

weten wat ze willen, maken ze stappen. Dat

is één van de redenen waarom we dit

samen met Sportservice doen. Kirsten

komt voortdurend met oefeningen waar-

door onze deelnemers een gevoel kunnen

laten spreken, soms letterlijk. We zijn boks

oefeningen gaan doen met de meiden. Ze

worden zich zo bewust van hun lichaams-

houding, en hun stemgebruik. En ze leren

daarbij hoe lichaamshouding en stemge-

bruik het verschil kunnen maken als je

grenzen wil stellen. Ze moedigen elkaar

daarbij aan en dan zie je hun gedrag in heel

korte tijd veranderen.”

Je eigen cirkel

Meisjes kunnen ongemerkt iemand te

dichtbij laten komen. Kirsten: “Vanmiddag

hebben we het knijperspel gedaan. Ieder-

een knijpt vijf knijpers vast op haar eigen

kleding. Vervolgens begint een spel waar je

knijpers van elkaars kleren aftrekt. Wie de

meest knijpers op haar kleding heeft, die

wint. Je gaat dan voelen hoe het is als er ie-

mand aan je lijf zit. In welke gevallen is dat

vervelend en in welke niet.” Juist voor deze

meiden is het belangrijk om dit te leren. Je

kan je grenzen pas aangeven als je ze zelf

goed voelt. “Een van de meiden zei ook:

‘Nu vind ik het wel goed omdat iemand aan

me zit die ik ken en omdat het een spelletje

is, maar als het een vreemde zou zijn, dan

zou ik zeggen ‘blijf met je poten van me af,

ga weg’.” Nelske: “Dat klinkt misschien wat

hard, maar we zijn wel blij dat de meiden

leren om duidelijk te laten weten wat ze wel

en niet willen toestaan.”

Social media

Social media spelen een steeds grotere rol

in de communicatie tussen jongeren. Pes-

ten, fishing en sexting zijn daar aan de orde

van de dag. Kirsten: “We horen vaak van

meisjes dat ze daar veel meer op doen dan

hun ouders denken. Ze gebruiken de tele-

foon van hun broer, de laptop van hun

vader of welk ander apparaat ze maar te

pakken kunnen krijgen. Ze weten vaak nog

niet op welke media alles wat ze posten ja-

renlang blijft staan en op welke media hun

foto’s na een paar weken weer verdwijnen.

We leren hen hoe ze een besloten, persoon-

lijk profiel kunnen maken op social media,

in plaats van een openbaar profiel waarop

de hele wereld mee kan kijken.  We bespre-

ken hoe ze omgaan met wildvreemden die

ineens kennis met hen willen maken. Hoe

voorkom je dat je laat verleiden tot dingen

die je eigenlijk niet wilt?”

Ouders en kinderen samen

Kirsten: “De laatste bijeenkomst doen we

met moeders en dochters samen. Zo kun-

nen de meiden hun moeders laten zien wat

ze geleerd hebben.” Nelske vult aan: “Die

laatste bijeenkomst helpt ook om de veran-

deringen te bestendigen. Ouders leren zo

zelf ook hoe ze kunnen bijdragen aan de

ontwikkeling van hun dochters die op weg

zijn naar zelfstandigheid. Het gezin waar je

uit komt is immers je eerste voorbeeld.

Soms hoor ik moeders zeggen: “Hadden

wij dit vroeger zelf maar gehad.”

Meer informatie: www.knowlimits.nu

Door Luuk Miedema, 

Meiden en hun grenzen
Meisjes die naar het voortgezet onderwijs gaan komen in een nieuwe wereld terecht. Van meisjes worden het meiden. Sommige ouders vragen zich

af of hun dochter zich daarin staande kan houden. Voor die dochters is de training “Meiden in beweging”. Nelske Vink-Jonker van Know Limits en

Kirsten van Alphen van SportService Ede hebben serie van acht bijeenkomsten gepland. Na vier bijeenkomsten vertellen ze hoe die plannen vorm

krijgen. 

oordat je voor jezelf op kan komen 
moet je weten wat je zelf wel of 
niet fijn vindt.”
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53% van de vrouwen vanaf 18 jaar
heeft te maken gehad met onge-
wenste aanraking. 
(bron loket gezondleven.nl)

10 % van de leerlingen van basison-
derwijs en voortgezet onderwijs is in
de afgelopen maand slachtoffer ge-
weest van pesten. (bron: NJI)

Jongeren (15-19 jaar) zitten gemid-
deld dagelijks 143 minuten op social
media (bron: Newcom.nl)

Nelske Vink-Jonker en Kirsten van Alphen met de uitnodiging voor "Meiden in beweging"


